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СПОРАЗУМЕНИЕ 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА  

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми” 

 

част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ 

по 

Оперативнапрограма „Региони в растеж” 2014-2020  

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 

БЕНЕФИЦИЕНТА: 
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 Днес,………………. г., в гр.София,се сключи това Споразумение за реализация 

на Инвестиционна програма по процедура BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – 

Инвестиционни програми”, между: 

1. МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020г.(ОПРР) – ГЛАВНА 

ДИРЕКЦИЯ „ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”, 

садрес: гр.София, ул. „Св. св. Кирил и Методий” №17-19, с Булстат: 

831661388, представлявано от Деница Николова– Ръководител на 

Управляващия орган на ОПРР, оправомощена със Заповед № РД-02-14-

1091/17.11.2014 г. на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, наричано по-нататък, за краткост: „УПРАВЛЯВАЩ 

ОРГАН“, от една страна,  

и 

2. ОБЩИНАДИМИТРОВГРАД, с адрес:гр. Димитровград6400, бул. „Г.С. 

Раковски“ № 15ис БУЛСТАТ000903533, представлявана от Кмета на 

Общината: Иво Димов,наричана още в това Споразумение:„ОБЩИНА“, от 

друга страна,  

наричани заедно, за краткост: „Страните“, 

с което страните постигнаха съгласиеотносно следното: 

 

Раздел I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Чл.1. С подписването на настоящотоСпоразумение, страните уреждат 

отношенията си във връзка с реализацията на Инвестиционната програма, 

предложена от ОБЩИНАТА и одобрена от УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН на ОПРР, 

представляваща приложение № А1-1 - неразделна негова част. 

Раздел II. ОБХВАТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Чл.2. (1)Настоящото споразумение обхваща изпълнението на Инвестиционната 

програма, включваща индикативен списък с основни и индикативен списък с резервни 

проекти за финансиране чрез безвъзмездна финансова помощ (БФП) и/или чрез 

комбинирано финансиране (БФП и финансови инструменти). 

Раздел III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТНА СПОРАЗУМЕНИЕТО 
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Чл.3. Продължителността на Споразумението обхваща финансовата рамка 

2014-2020 г. и е със срок на действие до 31.12.2023 г. 

 

Раздел IV. ФИНАНСИРАНЕ 

Чл.4. (1) Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (100%), 

определен за ОБЩИНАТА по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, възлиза на 17 

782 948,12лева(седемнадесетмилиона седемстотин осемдесет и две хиляди деветстотин 

четиридесет и осем лева и дванадесет стотинки), от които 1 104 474,80лева (един 

милион сто и четири хиляди четиристотин седемдесет и четири лева и осемдесет 

стотинки) представляват резерв за изпълнение на ОБЩИНАТА спрямо етапната цел 

на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014-

2020 г. 

(2) Максималното общо финансиране за изпълнение на индикативния списък с 

основните проекти, съгласно Таблица 1 на Приложение № А1-1 от Инвестиционната 

програма, представлява следната индикативна максимална сума: 18 781 500,00 

(осемнадесетмилиона седемстотин осемдесет и една хиляди и петстотин лева), от 

които общият размер на безвъзмездната финансова помощ (100%)за изпълнение на 

индикативния списък с основните проекти, съгласно Таблица 1 на Приложение № А1-1 

от Инвестиционната програма,представлява следната индикативна максимална сума: 17 

781 900,00 (седемнадесет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди и 

деветстотин лева). 

(3) Разпределението на безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на 

индикативния списък с основните проекти по тематични цели, инвестиционни 

приоритети и групи дейности е, както следва: 

 

Тематична цел/ инвестиционен приоритет/ група дейности 
Финансов ресурс 

(БФП 100%), в лева 

Тематична цел 

4, в т.ч.: 

Подпомагане на преминаването към 

нисковъглеродна икономика във всички сектори 
0,00 

Инвестиционен 

приоритет 4в 

Предоставяне на подкрепа за енергийната 

ефективност, за интелигентното енергийно 

управление и за използването на възобновяема 

енергия в публичната инфраструктура, 

включително в обществените сгради, и в 

жилищния сектор 

0,00 

Инвестиционен 

приоритет 4д 

Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно 

развитие във всички видове територии, по-

специално градските райони, включително 

насърчаването на устойчива мултимодална градска 

0,00 
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мобилност и мерки за приспособяване и 

смекчаване, свързани с изменението на климата 

Тематична цел 

6, в т.ч.:  

Съхраняване и опазване на околната среда и 

насърчаване на ресурсната ефективност 
5 185 000,00 

Инвестиционен 

приоритет 6е, в 

т.ч.: 

Предприемане на действия за подобряване на 

градската околна среда, за съживяване на 

градовете, за възобновяване и обеззаразяване на 

терените за вторично застрояване (включително 

преструктури-раните зони), намаляване на 

замърсяването на въздуха и насърчаване на 

мерките за намаляване на шума 

5 185 000,00 

 

Група дейности  Градска среда 5 185 000,00 
Група дейности Зони с потенциал за икономическо развитие 0,00 

Тематична цел 

9, в т.ч.: 

Насърчаване на социалното приобщаване, борба с 

бедността и всяка форма на дискриминация 
6 565 900,00 

Инвестиционен 

приоритет 9а, в 

т.ч.: 

Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, 

която допринася за националното, регионалното и 

местното развитие, понижаване на 

неравнопоставеността по отношение на здравния 

статус, насърчаване на социалното приобщаване 

чрез подобряване на достъпа до обществени, 

културни и развлекателни услуги и преминаването 

от служби на институционално равнище към 

служби на местно равнище 

6 565 900,00 

Група дейности  Социална инфраструктура 901 500,00 
Група дейности  Културна инфраструктура 5 664 400,00 

Тематична цел 

10, в т. ч.: 

Инвестиции в образованието, обучението, 

включително професионално обучение за 

придобиване на умения и ученето през целия 

живот 

6 031 000,00 

Инвестиционен 

приоритет 10а 

Инвестиции в образованието, обучението, 

включително професионалното обучение за 

придобиване на умения и ученето през целия 

живот посредством изграждането на образователна 

инфраструктура и на инфраструктура за обучение 

6 031 000,00 

 

Чл.5. (1) Проектите в Инвестиционната програма не получават автоматично 

финансиране.  

(2) Безвъзмездната финансова помощ по проекти се предоставя 

отУПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН, в съответствие с приложимите правила и действащото 

законодателство. 

Чл.6. В случай на свободен финансов ресурс от общия размер на БФП след 

сключване на договори за БФП за основните проекти или при увеличаване на общия 

размер на БФП по чл.4, ал. 1 и 2, с наличните средства могат да бъдат финансирани 

проекти, включени в индикативния резервен списък в Инвестиционната програма, при 
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спазване на реда и условията заизготвяне и изменение на Инвестиционна програма 

съгласно Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-

2020”. 

Чл.7. (1) За част от проектите, които осигуряват възвръщаеми инвестиции на 

крайни получатели, финансирането ще се осъществява и чрез финансови инструменти 

по линия на ОПРР 2014-2020.  

(2) В зависимост от спецификата на проектите и сферата на интервенции, може 

да се предвиди комбиниранофинансиране чрез безвъзмездна финансова помощ и 

финансови инструменти, създадени по линия на ОПРР 2014-2020, с цел реализация на 

проектите в пълнота.  

(3)Окончателният размер на безвъзмездната финансова помощ и на 

възвръщаемите инвестиции по даден проект по ал. 2 ще се определят въз основа на 

анализ на бизнес плана на проекта от съответния финансов посредник. 

Раздел V. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА 

Чл.8. (1) Инвестиционна програма може да бъде актуализирана еднократно 

през 2019 г. и/илиеднократно през 2022 г.  

(2) При възникнала обоснована необходимост, включително: изменения на 

законодателството, промени в социално-икономическата среда, изменения в ОПРР 

2014-2020, резултати от оценки, замяна на проект от индикативния основен списък с 

проект от индикативния резервен списък и др., Инвестиционна програма може да бъде 

актуализирана по предложение както на ОБЩИНАТА, така и на УПРАВЛЯВАЩИЯ 

ОРГАН и след провеждане на преговори между СТРАНИТЕ по настоящото 

Споразумение.  

(3) При възникнала обоснована необходимост, по предложение на 

УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН  и след провеждане на преговори между СТРАНИТЕ по 

настоящото Споразумение, в Инвестиционната програма могат да бъдат включвани 

проекти от местно значение, определени като приоритетни от централната 

администрация, отговорна за изпълнението на политиката за регионално развитие.  

Чл.9. Актуализация на инвестиционната програма се извършва в съответствие с 

процедурата на изготвянето ѝи при спазване на реда и условията за изменение на 

Инвестиционна програма съгласно Насоките за кандидатстване по процедура 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020”,катоподлежи на одобрение от 

УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН. 
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Чл.10. Одобрението на актуализация на Инвестиционната програма се 

осъществява чрез двустранно подписано споразумение (анекс)към настоящото 

Споразумение. 

 

Раздел VI.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ОТГОВОРНОСТИ 

Чл.11. УО си запазва правото да ревизира общияразмер на БФП по чл.4, ал. 1и 

чл.4,ал. 2 с размера на средствата, представляващи разлика между 50% от общия 

размер на БФП по чл.4, ал.1 и общата стойност на БФПна подадените проектни 

предложения, в случай че до 31 май 2016 г. ОБЩИНАТА не е подала проектни 

предложения в размер на минимум 50% от бюджета, определен за ОБЩИНАТА по 

процедура за БФП BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020”.  

Чл.12. В случай че ОБЩИНАТА не е постигналаиндивидуалната си етапна 

цел на верифицираните от УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН средства до 30 юни 2018 г. в 

размер на 3 556 588,84лева(три милиона петстотин петдесет и шест хиляди петстотин 

осемдесет и осем лева иосемдесет и четири стотинки),УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН си 

запазва правото да ревизира общияразмер на БФП по чл.4. ал.1 и чл.4, ал. 2 и размера 

на предоставената до момента безвъзмездна финансова помощ по сключени договори 

за БФП с размера на средствата, които ОБЩИНАТА не е постигнала като 

верифицирани от УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН до този момент и които в тази връзка 

следва да бъдат поети като собствен принос от страна на ОБЩИНАТА. 

Чл.13. (1)През 2019 г. УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН ще извърши оценка/анализ 

на изпълнението на Инвестиционната програма на ОБЩИНАТА и на Приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ като цяло, като си запазва правото да 

преразпредели ресурса между бенефициентите по процедура BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-

2020”, с оглед постигане на целите и резултатите на приоритетната ос. 

(2) В случай, че към 31.12.2018 г. не са постигнати етапните цели на ниво 

Приоритетна ос 1, УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАНима правото да ревизира общия 

бюджет на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове 

за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, общия размер на БФП по чл.4, ал. 1 и 

чл.4, ал. 2и размера на предоставената до момента безвъзмездна финансова помощ по 

сключените договори за БФП с размера на резерва за изпълнениесъгласно чл.4, ал. 

1(който в тази връзка следва да бъде поет като собствен принос от страна на 

ОБЩИНАТА). 

(3)В случай, че към края на 2018 г. не са постигнати най-малко 85% от 

стойността на етапната цел на всеки от индикаторите в инвестиционната програма, 

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН си запазва правото да ревизира общия размер на БФП по 
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чл.4. ал.1 и чл.4, ал. 2 и размера на предоставената до момента безвъзмездна финансова 

помощ по сключени договори за БФП в зависимост от степента на неизпълнение на 

етапните цели за съответните индикатори. В тези случаи, ревизирането на общия 

размер на БФП по чл.4. ал.1 и чл.4, ал. 2 и размера на предоставената до момента 

безвъзмездна финансова помощ по сключени договори за БФП се отнася до 

инвестиционните приоритети (групи дейности), които са обвързани със съответния 

индикатор, по който не са постигнати най-малко 85% от стойността на етапната цел 

към края на 2018 г. 

Чл.14. ОБЩИНАТА носи пълна отговорност за осигуряване на добро финансово 

управление и навременно изпълнение на Инвестиционната програма и проектите, 

включени в неяза финансиране по ОПРР 2014-2020, в съответствие с изискванията на 

националното и европейско законодателство.  

Чл.15. УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН оказва съдействие на ОБЩИНАТА по 

нейно искане относно процедурите за изпълнение на Инвестиционната програма и 

проектите, включени в нея, като цялата отговорност за техническото изпълнение е на 

ОБЩИНАТА. 

Чл.16. Когато предоставяната безвъзмездна финансова помощ представлява 

държавна помощ или минимална помощ, с цел осигуряване на съвместимост с общия 

пазар, същата следва да е съобразена с приложимите правила, които я регламентират, за 

което отговорност носиОБЩИНАТА. 

Раздел VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Чл.17. (1) Настоящото Споразумение се прекратява с изтичане на срока на 

неговото действие по чл.3.  

(2)Ако някоя от Страните счете, че са налице обстоятелства, възпрепятстващи 

ефективното изпълнение на настоящото Споразумение, то тя следва да се обърне за 

съдействие към другата страна. Ако страните не постигнат съгласие за разрешаване на 

проблема, всяка от тях има право да прекрати Споразумението с двумесечно 

предизвестие в писмена форма, без задължение за изплащане на обезщетение освен в 

случаи, в които ОБЩИНАТА дължи връщане на предоставени й средства от 

безвъзмездна финансова помощ, несертифицирани по надлежния ред. 

Раздел VIII.АДРЕСИ ЗА КОНТАКТ 

Чл.18. Кореспонденцията, свързана с настоящото Споразумение, се извършва в 

писмена форма и следва да бъде изпращана на следните адреси: 

За УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН:  

Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, МРРБ 
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бул.„Тодор Александров“№109, етаж 1 

гр.София 1303 

За ОБЩИНАТА: 

ОбщинаДимитровград 

гр. Димитровград 6400,  

ул. „Г.С.Раковски“ №15 

Раздел IX. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Чл.19. Неразделна част от настоящото Споразумение представляват следните 

Приложения: 

ПРИЛОЖЕНИЕ А1-1: Таблици към формуляр на Инвестиционна програма: 

Табл.1. Списък с индикативни основни проекти;Табл.2. 

Процентни ограничения - Основни проекти;Табл.3. 

Тематични цели/Инвестиционни приоритети - Основни 

проекти;Табл.4. Списък с индикативни резервни 

проекти;Табл.5. Индикатори. Рамка за изпълнение на 

инвестиционна програма (на хартиен и електронен 

носител) 

ПРИЛОЖЕНИЕ А1:  Формуляр на Инвестиционна програма от ИСУН 2020 

(на хартиен носител) 

ПРИЛОЖЕНИЕ В0: Декларация за съгласие данните от статистическите 

изследвания, провеждани от Националния 

статистически институт, за дейността на общината 

да  бъдат  предоставяни от НСИ на Управляващия орган 

на ОПРР 2014-2020, както и 

разпространявани/публикувани в докладите за 

изпълнение на програмата (на електронен носител) 

 

Раздел X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.20. По смисъла на това Споразумение: 

1. „Инвестиционна програма“е средносрочен документ за реализация на 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие, разработван от всякаОбщина на 
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39града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система, 

бенефициентипо Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ за 

финансовата рамка 2014-2020 г., с която се дефинират приоритетните за финансиране 

проекти, в съответствие с чл.7, параграф 4 от Регламент (ЕС) №1301/2013 г. За целите 

на подаване на Инвестиционни програми от 39-те града в ИСУН 2020 е въведена 

процедура BG16RFOP001-1.040 в съответствие с Насоките за кандидатстване на 

процедура BG16RFOP001-1.001-039. 

2. „Държавна помощ“ е всяка помощ, предоставена от държавата или общината 

или за сметка на държавни или общински ресурси, пряко или чрез други лица, под 

каквато и да е форма, която нарушава или застрашава да наруши свободната 

конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия, 

производството или търговията на определени стоки, или предоставянето на 

определени услуги, доколкото се засяга търговията между държавите членки. 

3. „Регламент (ЕС) №1301/2013“е Регламент (ЕС) №1301/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за 

регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за 

растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) №1080/2006. 

Чл.21. При промяна на приложимото национално и/или общностно 

законодателство, страните изменят настоящото Споразумение съобразно настъпилата 

промяна, с двустранно подписани допълнителни споразумения (анекси), неразделна 

негова част. 

Чл.22. За неуредените с това споразумение въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско и общностно законодателство. 

Чл.23. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му от 

двете страни. 

Настоящото споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра –  

по един за всяка от страните. 

 

За УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН: 

……………………………………… 

РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР: 

ДЕНИЦА НИКОЛОВА 

/подпис и печат/ 

За ОБЩИНАТА: 

…………………………………… 

КМЕТ НА 

ОБЩИНАДИМИТРОВГРАД: 

ИВО ДИМОВ 

/подпис и печат/ 

 


